
Auteursinstructies Panopticon
Toepassing APA-6
In uw artikel wordt verwezen naar geraadpleegde literatuur volgens het APA-systeem. Dit gebeurt 
door in de tekst auteur, jaar en eventueel pagina’s aan te geven. Een referentielijst (literatuurlijst, 
bibliografie, geraadpleegde bronnen) wordt achter aan het artikel opgenomen.  Hieronder volgen de 
principes bij de meest voorkomende situaties.
1.Boe
k

:

auteur, initialen (jaar) . titel. plaats: uitgever.
Voorbeeld: Vermeulen, G. (2011). Free gathering and movement of evidence in criminal matters in 
the EU. Antwerpen: Maklu.
Let op de spaties, punten en komma’s en maak de titel cursief. Totaal aantal bladzijden wordt niet 
vermeld.
2. Tijdschriftartikel:

auteur, initialen (jaar) . titel van het artikel. Naam van het tijdschrift,  
jaargang(afleveringsnummer), pagina’s.
Voorbeeld: Adriaenssen, A., & De Cock, R. (2011). Persberichtgeving over jongerengeweld. 
Panopticon, 32(5), 10-32.
Let ook hier weer op spaties, komma’s en punten en vergeet niet de naam van het tijdschrift en de 
jaargang cursief te zetten. De aflevering komt tussen haakjes. Jaartal wordt niet bij het tijdschrift 
vermeld.
Opgelet: Het verschil tussen een jaargang en afleveringsnummer blijkt niet altijd duidelijk te zijn. 
Een  jaargang  verwijst  naar  het  aantal  jaren  dat  een  tijdschrift  wordt  uitgegeven.  Het 
afleveringsnummer verwijst naar het nummer van een aflevering in het betreffende jaar.
3. Een hoofdstuk van één auteur uit een geredigeerd boek:
Auteur,  initialen  (jaar).  Titel  hoofdstuk.  In  editor  initaal  en  naam  (Ed.),  titel  boek 
(pagina’s). plaats: uitgever.
Voorbeeld:
Ambos, K. (2011). Comments on the Model Penal Code and European Criminal Law. In A. Klip (Ed.), 
Substantive Criminal Law of the European Union (pp 272-232).  Antwerpen, Apeldoorn,  Portland: 
Maklu.
4. Een online document:

Auteur, initialen (jaar). titel. Verkregen op dag maand, jaar van URL web-site
Voorbeeld: Locke, J. (1838). An essay concerning human understanding (38th ed.). Verkregen op 21 
november 2011, via http://books.google.co.nz/books

5. Wetgeving (in de meest brede zin):

APA kent op zich geen regels ivm wetgeving/rechtspraak, en heeft deze ontleend aan het ‘Bluebook’ 
referentiesysteem, hetwelke in de VS de standaard voor juridische verwijzingen. Deze APA/Bluebook 
referenties zijn echter niet voorzien op niet-VS wetgeving/rechtspraak.
  
Op  basis  van  vaak  gehanteerde  practices  van  Belgen  in  ISI  publicaties   opteren  we  voor  het 
volgende:

Naar nationale wetgeving wordt in de referentielijst verwezen volgens de gangbare regels in 
desbetreffende staat. Voor België is dit dus V&A. In het artikel zelf vermeld men het artikel, de 

http://books.google.co.nz/books


(korte) titel van de wet en het jaartal. Indien men een verkorte titel gebruikt, zet men deze tevens 
in de referentielijst na de officiële benaming.

Voorbeeld referentielijst: Wet 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de 
mensenhandel en van de kinderpornografie, BS 25 april 1995, 10.823.

Voorbeeld in artikel: (art. 3 § 1 “privacywet”, 1992) of privacywet (1992).

6. Rechtspraak:

Naar nationale rechtspraak wordt in de referentielijst verwezen volgens de gangbare regels in 
desbetreffende staat. Voor België is dit dus V&A. In het artikel zelf vermeld men de rechterlijke 
instantie, het jaartal en de pagina.

Voorbeeld referentielijst: Hof van Justitie 16 mei 1984, Jur. 1984, 2101.

Voorbeeld in artikel: (Hof van Justitie, 1984).

De uiteindelijke referentielijst moet aan een aantal eisen voldoen. Dat zijn de volgende:
- alle in de rapportage gebruikte, genoemde literatuur moet vermeld worden (niet meer en niet 

minder)

- de lijst moet alfabetisch gerangschikt zijn en opgedeeld per categorie: literatuur, wetgeving en 
rechtspraak.

- gebruik in titels van boeken en artikelen alleen een hoofdletter voor het eerste woord van titel 
en subtitel. Gebruik in namen van tijdschriften hoofdletters voor alle woorden in de titel met 
uitzondering van voorzetsels en lidwoorden.

- na ieder leesteken moet een spatie komen (tenzij er nog een leesteken op volgt).

- Academische titels zijn geen onderdeel van de referentie.

- Als er meerdere auteurs in een referenties staan, wordt voor de laatste auteur, het &-teken 
geplaatst. Ook bij verwijzingen die tussen haakjes staan, wordt een &-teken geplaatst.

- Als er geen jaartal bij een boek, artikel of elektronisch document staat zet dan op de plek van 
het jaartal (s.d.) of (n.d.). Dit staat voor ‘sine die’ of 'no date'.

- Als er geen auteur bekend is, zet dan de gehele titel op de plek van de auteur. Gebruik (delen 
van) de titel ook in de verwijzing in de tekst. In het artikel worden titels tussen dubbele 
aanhalingstekens (“) geplaatst.

- Als er meerdere verwijzingen zijn naar een auteur/wet/rechterlijke instantie die in het zelfde jaar 
werden gepubliceerd, wordt na het jaartal een letter (a, b, …) toegevoegd. Deze wordt tevens 
behouden in de referentielijst. Bv. (Vander Beken, 2010a) en (Vander Beken, 2010b).

Lijsten met meer details en voorbeelden bij het gebruik van APA-6 vindt u op het internet, 
bijvoorbeeld: library.manukau.ac.nz/pdfs/apa6th.pdf


